Samhällsvetenskapliga fakulteten

SANN04, Samhällsvetenskaplig etnografi, 15 högskolepoäng
Ethnography in Social Science, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-02-06 att
gälla från och med 2014-02-06, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen erbjuds som valbar kurs inom Masterprogram i samhällsvetenskap med
inriktningarna socialantropologi, sociologi och pedagogik. Kursen ges som fristående
kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Pedagogik

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Socialantropologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Eftergenomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om etnografi som forskningsmetod,
• visa kunskap om etnografi i det empiriska forskningsarbetet,

Färdighet och förmåga
• visa fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över etnografi som
samhällsvetenskaplig forskningsmetod,
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• visa fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över relationen mellan etnografi som
metod och teoretisk analys,
• visa fördjupad förmåga att analysera etnografiska metoder som används i olika
sociala och kulturella kontexter,
• visa fördjupad förmåga att genomföra och presentera en begränsad etnografisk
vetenskapligt arbete,
• visa fördjupad förmåga att genomföra muntliga och skriftliga presentationer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa fördjupad förmåga att reflektera över forskarens sociala roll och
forskningsetiska regler inom det valda området,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och förmåga att identifiera sitt behov av
ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att analysera sambandet mellan metod och teori i kvalitativ etnografi.
Under kursen läser, diskuterar och analyserar studenten etnografiska monografier och
artiklar samt genomför ett empiriskt, etnografiskt, vetenskapligt arbete. Tema och
området för arbetet väljs i samråd med lärare. I kurser ingår att analysera
epistemologiska frågor utifrån etnografi, historiska perspektiv samt utifrån samtida
samhällsvetenskapliga inriktningar och teman.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, workshops, seminarier, grupparbeten och
handledning. Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först
registrerades på kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.
Deltagande i seminarier och workshops är obligatoriskt om inte särskilda skäl
föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds
student som utan egen förskyllan, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande
händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också
studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant.

Kursens examination
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov och muntliga presentationer.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet
med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg

U 2014/92

3/ 4

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat bedöms utifrån
kursens lärandemål. För betyget E ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För
betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande resultat. För betyget C ska
studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten visa ett mycket bra
resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För betyget Underkänd
har studenten visat ett otillräckligt resultat.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfodringar om 150 högskolepoäng inklusive
kandidatuppsats i socialantropologi, sociologi, pedagogik eller motsvarande.
Studenten har erhållit betyget godkänd i Engelska 6/B.

Övrigt
Kursen fastställdes av Sociologiska institutionens styrelse 2013-12-19.
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Prov/moment för kursen SANN04, Samhällsvetenskaplig etnografi
Gäller från H14
1401 Fältarbete, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1402 Monografiuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1403 Diskussion om metodproblem, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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